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Posudek vedoucího diplomové práce  

Magdalena Ambrožová:  Právní úprava mezinárodního obchodu s ohroženými druhy 

Datum vypracování práce: 11.dubna 2011 

Téma a rozsah práce: Autorka se v diplomové práci zabývá problematikou právní úpravy 
mezinárodního obchodu s ohroženými druhy fauny a flóry a výrobků z nich, tedy právní úpravou 
vycházející z Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy (CITES). Autorka toto téma 
zpracovala na 77 stranách včetně předepsaných příloh. Práce je členěna na 6 kapitol včetně závěru. 
Po úvodu věnovaném především věcné problematice se autorka zabývá  postupně právní úpravou 
CITES na úrovni mezinárodního, evropského a  českého práva. 

Aktuálnost a závažnost tématu: Autorka si zvolila téma nesporně aktuální, jak z hlediska vývoje a 
současného stavu právní úpravy z pohledu mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva, tak i 
s přihlédnutím k faktu, že v roce 2010, kdy autorka větší část práce napsala, téma vhodně zapadalo do 
kontextu Mezinárodního roku, který OSN zasvětila ochraně biologické rozmanitosti. V jeho závěru  
bylo pak toto období úspěšně zakončeno mimo jiné konferencí smluvních stran Úmluvy CITES. I tyto 
události autorka v práci reflektovala. Z tohoto pohledu se tedy jedná o výběr tématu velmi aktuálního. 
Navíc se jedná o velmi závažné téma, jakým bezesporu právní úprava ochrany biodiverzity fauny a 
flóry je, neboť celosvětový obchod s ohroženými druhy velmi vážně ovlivňuje stavy populací 
jednotlivých druhů v divoké přírodě. 

Náročnost tématu: Zvolené téma lze považovat za standardní. Autorka vycházela z poměrně bohaté 
odborné literatury na toto téma, přesto však diplomová práce poskytla autorce příležitost se k danému 
tématu vyjádřit ze svého úhlu pohledu. Náročnost tématu lze spatřit zejména v poměru mezinárodního 
a evropského práva v této oblasti.  

Hodnocení práce: Práce je logicky strukturovaná, právní a věcné stránky problematiky jsou 
rovnoměrně vyváženy. Autorka prokázala schopnost materii utřídit a popsat, přičemž se  věnovala 
všem podstatným institutům dané právní úpravy. S mnoha učiněnými závěry se dá souhlasit.. 
Diplomantka se snažila s tématem seznámit poměrně důkladně, čehož důkazem je i text diplomové 
práce, který poskytuje relativně komplexní výklad dané problematiky na všech třech úrovních, tedy 
mezinárodního, evropského unijního, a českého práva. Dalo by se jistě autorce i ledacos jemně 
vytknout. Práce je sice informačně bohatá, ale občas autorka sklouzává do pouhé popisnosti. Kapitoly 
1., 4., a 5. ve srovnání s kapitolami 2. a 3.postrádají vnitřní strukturování na jednotlivé subkapitoly,  
což jednak  z hlediska formálního působí v přehledu obsahu na str.3 poněkud podivně a z obsahového 
to poněkud znepřehledňuje orientaci v textu. 

Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace:  

Posuzovaná diplomová práce splňuje po formální i věcné stránce kritéria pro diplomové práce na 
Právnické fakultě UK v Praze, proto ji doporučuji k ústní obhajobě s navrženým klasifikačním 
stupněm velmi dobře až výborně. Při obhajobě doporučuji se věnovat následujícím dotazům: 

1) Práva a povinnosti orgánů CITES a kontrolovaných subjektů v rámci výkonu kontroly v 
chovech. 

2) Problematika prokazování zákonného původu exemplářů CITES. 

V Praze dne 17. května 2011     

JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D.,  

vedoucí diplomové práce 


